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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM là công ty tư vấn điện lực
hàng đầu tại TP.HCM. Không chỉ quan tâm phát triển mạnh mẽ về hoạt động chuyên
ngành, Công ty còn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho
sự phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Công ty rất mong được hợp tác với
những ứng viên chủ động trong mọi việc, làm hết việc chứ không làm hết giờ, suy
nghĩ tích cực, yêu công việc.
 Vị Trí Tuyển Dụng
 Kỹ sư Điện: 05 vị trí.
 Kỹ sư Xây dựng, kỹ sư Cầu đường: 02 vị trí.
 Mô Tả Công Việc
 Khảo sát hiện trường, Tư vấn các phương án thiết kế phù hợp cho khách hàng.
 Thực hiện các công việc thiết kế, giám sát được phân công.
 Yêu Cầu
 Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện hoặc Xây dựng, Cầu đường.
 Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, AutoCAD,...
 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế đường dây và trạm biến áp 110kV,
bản vẽ nhị thứ trạm biến áp 110kV.
 Quyền Lợi
 Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn. Chế độ đãi ngộ và các chính sách phúc lợi đặc
biệt.
 Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài ở môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 Thời Gian Làm Việc: Toàn thời gian.
 Lương: Thỏa thuận.
 Hồ Sơ
 Thư tuyển dụng viết tay và hồ sơ cá nhân liên quan.
 Hạn Nộp Hồ Sơ: trước ngày 28/04/2019.
 Địa Chỉ Nộp Hồ Sơ:
 Số 155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
 Email: vphcmpecc@hcmpecc.com.vn
 Điện thoại liên hệ: (028) 22 110 500 (gặp Mrs Phương).

